
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 

Reģ. Nr. 90000073569, „Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470, tālr. 654 39238, fakss  654 
39238, e-pasts: parvalde@skrudaliena.lv ,  www..skrudaliena..lv 

 

IEPIRKUMA KOMISIJAS  

SĒDES PROTOKOLS 

 

2015.gada  25.jūnijā                   Nr. 26 

Daugavpils novada 

Skrudalienas pagastā 

 

Sēde sasaukta pulksten 9.00 

Sēde atklāta pulksten 9.00 

 

Pasūtītājs:  

Skrudalienas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000073569, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

 

Iepirkuma komisija:  

 

Izveidota ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājas 2014.gada 6.maija rīkojumu Nr. 69 sekojošā 

sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētaja -  Inese Gasparoviča - Skrudalienas pagasta pārvaldes projektu           

    vadītāja; 

Inese Alehina - Skrudalienas pagasta pārvaldes speciāliste –   

lietvede; 

Jeļena Labonarska  - Skrudalienas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede  

Kazimirs Hrapans - Skrudalienas pagasta komunālās nodaļas 

vadītājs; 

Komisijas sēdes darba kārtībā:  

 

1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, atlases dokumentu atbilstības pārbaude 

2. Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

3. Piedāvājuma izvēle – zemākās cenas noteikšana.  

 

 

 

1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, atlases dokumentu atbilstības pārbaude:  

 

Komisijas locekļi pārbaudīja iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma Nolikuma  6.daļas un 

normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām. Iesniegto piedāvājumu saraksts  

 

mailto:parvalde@skrudaliena.lv


Nr. 

p.k. 

Pretendenta  

nosaukums  

 

Piedāvājuma dokumentu 

apraksts  

Eksemplāru 

skaits 

Atzīme par 

dokumentu 

noformējuma 

atbilstību 6.punkta 

prasībām  

1. SIA 

„SILTUMTEHSERVISS” 

Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 33 

lapām 

Viens 

oriģināls  

Atbilst  

2. SIA „Latcomfort 

Services” 

Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 20 

lapām  

Viens 

oriģināls  

Atbilst 

3. SIA „D-FORCE 

SERVISS” 

Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 23 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

4. SIA „SB” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 25 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

5. SIA „KONNA” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 26 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

6. SIA „BORG” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 81 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

7. SIA „Varsla” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 33 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

8. SIA „Nordserviss” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 29 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

9. SIA „LEVEN” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 30 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

10. SIA „LAGRON” Piedāvājuma dokumenti 

sašūti vienā sējuma uz 46 

lapām 

Viens 

oriģināls 

Atbilst  

 

Komisijas locekļi veica pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi un pretendentu atlasi 

atbilstoši Nolikuma 9.daļas  prasībām. Pretendentu atlases laikā komisija izvērtēja pretendentu 

kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām atbilstoši iesniegtajiem 

pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai iepirkuma Nolikumā 

izvirzītajai prasībai. Pretendentu atlases laikā komisija pārbaudīja vai pretendents ir iesniedzis 

visus Nolikuma 9.daļā norādītos dokumentus.  

 

1.1. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka visu pretendentu piedāvājuma noformējums atbilst 

iepirkuma Nolikuma izvirzītajām prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

2.1. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „SILTUMTEHSERVISS (reģ. Nr. 

42402005862, juridiskā adreses Maskavas  iela 5 a, Rēzekne,  LV-4604 ) piedāvājuma 

iepirkumam iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika 

pieņemts vienbalsīgi. 

 



2.2. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „Latcomfort Services” (reģ. Nr. 

40103244518, juridiskā adreses Andrejostas iela 4A, Rīga, LV-1045) piedāvājuma iepirkumam 

iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts 

vienbalsīgi. 

 

2.3. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „D-FORCE SERVISS ” (reģ. Nr. 

43603032520, juridiskā adreses Zirgu iela 12-69, Jelgava, LV-3001) piedāvājuma iepirkumam 

iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts 

vienbalsīgi. 

 

2.4. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „SB” (reģ. Nr.40003017954, 

juridiskā adrese Maskavas iela 444b, Rīga, LV-1063 ) piedāvājuma iepirkumam iesniegtie atlases 

dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

2.5. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „KONNA” (,reģ.Nr.41503029278 , 

juridiskā adrese Kārklu iela 3, Daugavpils, LV-5401) piedāvājuma iepirkumam iesniegtie atlases 

dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

2.6. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „BORG” (reģ. Nr.41503012572, 

juridiskā adrese Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils, LV-5404 ) piedāvājuma iepirkumam iesniegtie 

atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

2.7. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „Varsla” (reģ. Nr.41503038567, 

juridiskā adrese Vienības iela 44-84, Daugavpils, LV-5401 ) piedāvājuma iepirkumam iesniegtie 

atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

2.8. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „Nordserviss” (reģ. 

Nr.41503022547, juridiskā adrese Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV-5601 ) piedāvājuma iepirkumam 

iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts 

vienbalsīgi. 

 

2.9. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „LEVEN” (reģ. Nr.40003156929, 

juridiskā adrese Vasarnieku iela 2a, Krāslava, LV-5601 ) piedāvājuma iepirkumam iesniegtie 

atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

2.10. Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „LAGRON” (reģ. Nr. 

41503055270, juridiskā adrese Dunduru  iela 3, Daugavpils, LV-5404 ) piedāvājuma iepirkumam 

iesniegtie atlases dokumenti atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts 

vienbalsīgi. 

 

2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

 

Komisijas locekļi veica pretendentu Finanšu piedāvājuma pārbaudi. 

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „SILTUMTEHSERVISS (reģ. Nr. 42402005862, 

juridiskā adreses Maskavas  iela 5 a, Rēzekne,  LV-4604 ) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma 

Nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „Latcomfort Services” (reģ. Nr. 40103244518, 

juridiskā adreses Andrejostas iela 4A, Rīga, LV-1045) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma 

Nolikuma prasībām, bet tika konstatētas aritmētiskās kļūdas, kas neietekmēja iepirkuma 

rezultātus. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  



 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „D-FORCE SERVISS ” (reģ. Nr. 43603032520, 

juridiskā adreses Zirgu iela 12-69, Jelgava, LV-3001) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma 

Nolikuma prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „SB” (reģ. Nr.40003017954, juridiskā adrese 

Maskavas iela 444b, Rīga, LV-1063 ) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 

Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „KONNA” (,reģ.Nr.41503029278 , juridiskā 

adrese Kārklu iela 3, Daugavpils, LV-5401) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 

prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „BORG” (reģ. Nr.41503012572, juridiskā adrese 

Mazā Dārza iela 5-7, Daugavpils, LV-5404 ) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 

prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „Varsla” (reģ. Nr.41503038567, juridiskā adrese 

Vienības iela 44-84, Daugavpils, LV-5401 ) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 

prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „Nordserviss” (reģ. Nr.41503022547, juridiskā 

adrese Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV-5601) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 

prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „LEVEN” (reģ. Nr.40003156929, juridiskā adrese 

Vasarnieku iela 2a, Krāslava, LV-5601 ) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 

prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

 

Komisija balsojot nolemj, ka pretendenta SIA „LAGRON” (reģ. Nr. 41503055270, juridiskā 

adrese Dunduru  iela 3, Daugavpils, LV-5404 ) finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 

prasībām. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.  

3. Piedāvājuma izvēle – zemākās cenas noteikšana: 

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar 

iepirkuma „KATLU TELPAS UN SILTUMMEZGLA APKURES IEKĀRTU ATJAUNOŠANA 

Silenes pamatskolā” identifikācijas Nr. SkrudPP 2015/10 Nolikuma 12.1.punktu, Iepirkumu 

komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu par 

katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā : 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, 

adrese, fakss 

Piedāvājuma cena euro ( bez PVN)  

SIA „Nordserviss”  
Reģ. Nr. 41503022547 

Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV-5601 

 

17 797,17  

 

Sēdes beigu laiks plkst. 12.00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:     I.Gasparoviča 

Iepirkuma komisijas locekļi:      L.Borkovska 

K.Hrapans 

Protokolēja :        I.Alehina 


